PM Rotel I (Dnr KS 2020/560)

Upphandling av kontors- och konferensservicefunktion
för stadsledningskontoret
Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra
upphandling av intern kontors- och konferensservicefunktion för
stadsledningskontoret.
2. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om
upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga
avtal med upphandlad leverantör.
3. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån
affärsmässiga grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar,
kompletteringar och/eller tillägg till avtalet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Föredragande borgarrådet Anna König Jerlmyr anför följande.
Ärendet
Nuvarande avtal avseende intern kontors- och konferensservicefunktion för
stadsledningskontoret löper till och med den 31 december 2020. En ny upphandling
behöver därför genomföras.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Mina synpunkter
Jag föreslår att borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar
följande.
1. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, genomföra
upphandling av intern kontors- och konferensservicefunktion för
stadsledningskontoret.
2. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, besluta om
upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal och förlänga avtal
med upphandlad leverantör.
3. Stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga
grunder, vid behov vidta förändringar såsom uppsägningar, kompletteringar
och/eller tillägg till avtalet.
4. Paragrafen justeras omedelbart.
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Stockholm den 13 maj 2020
ANNA KÖNIG JERLMYR

Borgarrådsberedningen tillstyrker föredragande borgarrådets förslag.
Reservation anfördes av borgarrådet Clara Lindblom (V) enligt följande.
Jag föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.
1. Föredragande borgarrådets förslag till beslut avslås
2. Intern kontorsservice i Stockholms stadshus återtas i egen regi fr.o.m. 2021
3. Därutöver vill jag anföra följande
Vårt fantastiska stadshus, stockholmarnas främsta byggnad, ett uppskattat turistmål och även
arbetsplats för central förvaltning, ska som symbol för stadens lokala demokrati givetvis
garantera trygga arbetsvillkor för medarbetarna och därmed kontorsservice av högsta kvalitet.
Genom åren har återkommande upphandlingar ofta medfört byten av utförare, vilket
skapar stress och otrygghet hos de anställda, till skillnad från egen regi som ger kontinuitet i
verksamheten och säkerställer att alla anställda alltid omfattas av kollektivavtal. Vi
ifrågasätter den slentrianmässiga upphandlingen av kontors- och konferensservicen där
vinstkrav riskerar att pressa ner bemanningen och försämra arbetsvillkoren för de anställda.
Vänsterpartiet anser därför att stadshusets kontorsservice, i likhet med det som vi tidigare
uttalat i upphandlingsärendet om lokalvården, ska drivas i egen regi och därmed återgå till
kommunal drift när avtalet går ut vid årsskiftet. Då kan de interna serviceuppgifterna utföras i
nära samarbete med andra personalkategorier i huset, vilket kommer att göra medarbetarna
till en självklar del av arbetsplatsen och därmed gagna hela verksamheten.

Särskilt uttalande gjordes av borgarråden Karin Wanngård, Jan Valeskog och Kadir
Kasirga (alla S) enligt följande.
Varje år upphandlar Stockholm varor, tjänster och entreprenader för ca 32 miljarder kronor.
Genom att ställa krav på leverantörer och på de varor och tjänster som upphandlas, kan
upphandling bidra till ekonomisk, social, demokratisk och klimatmässig hållbarhet samtidigt
som medborgarnas behov tillgodoses och välfärden utvecklas. Genom att ställa krav används
våra gemensamma medel ansvarsfullt i arbetet för ett Stockholm för alla.
Sedan det nu gällande programmet för upphandling och inköp antogs i
kommunfullmäktige har lagstiftaren ansett det nödvändigt att, när det är behövligt, ställa
villkor om lön, semester och arbetstid. Det var något den dåvarande borgerliga oppositionen
debatterade emot när det fördes in i nuvarande program med argumentet att det hämmade
småföretagandet. Vi anser att stadens leverantörer inte ska kunna skaffa sig
konkurrensfördelar genom bristande arbetsvillkor för sina anställda. Den idén leder bara till
osund konkurrens som slår ut de schysta företagen. Därför är det oroande att den politiska
majoriteten nu stryker alla skrivningar om kollektivavtalsliknande villkor i det remitterade
förslaget till nytt inköpsprogram. Vi ser stora risker i att inte fortsatt belysa de arbetsrättsliga
villkoren i stadens upphandlingar, trots nu gällande lagstiftning.
Under mandatperioden 2014 till 2018 genomförde vi flera insatser för att förbättra
arbetsvillkoren inom exempelvis skola, förskola, äldreomsorg och socialtjänst. Det handlade
om allt från riktade insatser för bättre löneläge, krav på bättre arbetsvillkor i
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upphandlingsunderlag, heltid som norm och minskad användning av deltid och
visstidsanställningar. Bra arbetsvillkor och fasta anställningar är inte bara nyckelfaktorer när
det gäller att kunna rekrytera utan också för att behålla medarbetares kompetens.
Vi vill poängtera vikten av att sociala hänsyn beaktas i stadens alla upphandlingar. I
enlighet med stadens nu gällande program för upphandling och inköp vill vi att krav ska
ställas på antidiskriminering, främjande av lika rättigheter, etiska hänsyn, goda
anställningsvillkor och arbetsmiljö.

Kommunstyrelsen
Reservation anfördes av Torun Boucher (V) med hänvisning till Vänsterpartiets
reservation i borgarrådsberedningen.
Särskilt uttalande gjordes av Kadir Kasirga, Jan Valeskog, Catharina Piazzola och
Karin Gustafsson (alla S) med hänvisning till Socialdemokraternas särskilda
uttalande i borgarrådsberedningen.
Ersättaryttrande gjordes av Sissela Nordling Blanco (Fi) med hänvisning till
Socialdemokraternas särskilda uttalande i borgarrådsberedningen.
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Remissammanställning
Ärendet
Nuvarande avtal avseende intern kontors- och konferensservicefunktion för
stadsledningskontoret löper till och med den 31 december 2020. En ny upphandling
behöver därför genomföras.
Beredning
Ärendet har initierats av stadsledningskontoret.
Stadsledningskontoret
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande daterat den 3 april 2020 har i huvudsak
följande lydelse.
Stadsledningskontoret föreslår att stadsdirektören ska, med möjlighet till vidaredelegation,
genomföra upphandling av intern kontors- och konferensservicefunktion för
stadsledningskontoret, besluta om upphandlingsdokument, fatta tilldelningsbeslut, ingå avtal
och förlänga avtal med upphandlad leverantör. Vidare föreslår kontoret att stadsdirektören
ska, med möjlighet till vidaredelegation, utifrån affärsmässiga grunder, vid behov vidta
förändringar såsom uppsägningar, kompletteringar och/eller tillägg till avtalen.
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